
 بــسم الله الرحمن الرحيم

 ةـريـيــالنص
مزيج من  الوثنية األسيوية القدرية و اجملوسية و اليهودية و النصرانية خاصة يف قضية احللول )حلول اهلل يف  ، و هي إحدى فرق غالة الشيعة و مذهبهم072 مريي هلكنُنسبة إىل حممد بن نُصري البصري ال

هوت من الناسوت، و ن عليه، لزعمهم بأنه خلص الالجسم شخص( و زعموا  وجود جزء إهلي يف علي رضي اهلل عنه و أهلوه به. حيبون عبد الرمحن بن ملجم قاتل اإلمام علي رضي اهلل عنه و يرتضو

 خيطئون من يلعنه.

 هدم اإلسالم، و نقصد عُراه، و هم مع كل عدو لإلسالم و املسلمني دائماً. و لقد أطلقوا عليهم االستعمار الفرنسي اسم )العلويني(. مقصدهم:

 نكاح احملارم، و نكاح الرجال. يقولون باءهلية علي رضي اهلل عنه و يقولون إن ظهوره الروحاني باجلسد الفاني كظهور جربيل يف صورة بعض األشخاص و يبيحون احملرمات، و :عقائدهم

 .الغديردار أم سلمة، وبيعة جهرية يوم يزعومون مبايعة النيب صلى اهلل عليه و سلم لعلي ثالث مرات سراً يوم نام يف فراشه، و يوم بيعة الشجرة، و 

 يزعمون أن الوالية أعلى من النبوة؛ ألن اإلمام املعصوم مصدر اإلرادة اإلهلية دون وحي أو واسطة.

 مثل النصارى: معنى اهلل، إسم )حجاب نوراني(، )؟(. –عندهم  -األلوهية مثلثلة 

 أشهد أن ال إله إل عليٌ بن أبو طالب. –عندهم  –التشهد 

 خلق سلمان، و سلمان خلق األيتام اخلمسة، الذين بيدهم مقاليد السماوات و األرض، و هم: اًيعتقدون أن علياً خلق حممداً، و حممد

  قداد بن األسود الكندي )اليقيم األكرب( موكل بالرعود و العواصف، وهو رب الناس و خالقهم.املِ - أ

 أبو ذر الغفاري: موكل حبركات الكواكب و النجوم. - ب

 عبد اهلل بن رواحة: موكل بالرياح و قبضة أرواح البشر. - ت

 و األمراض الناس.عثمان بن مظعون: موكل باألبدان  - ث

 )؟( : موكل بالتناسل، أو بنفخ الروح يف األبدان. - ج

 لشمس.يسكن يف السحاب، الرعد صوته، و الربق ضحكه. الشماليون سكان الساحل السوري يرون أنه يسكن القمر، بينما سكان اجلبال يرون أنه يسكن ا –عندهم  -علي 

 سلمان(. –حممد  –يؤكدون على عقد )ع م س( )علي 

 ب، طريق الوصول إىل املعنى أي سلمان.)ع( الغيب املطلق و هو اهلل )م( االسم: و هو صورة املعنى الظاهر أي حممد، )س( البا

 سنة، بواسطة أستاذ يتخذه والداً روحياً، بعد أن يضع حذائه على رأسه مع شرب اخلمر، و التهديد بالقتل إذا أفشى السر. 81يبيحون بسرهم لواهم و املرأة ال تعطى السر مطلقاً )أما الرجال فيعطى السر بعد ال 

 و النار. دار إال دار الدنيا، و أن القيامة هي خروج الروح من البدن و دخوهلا إىل بدن آخر، إن خري فخري، و إن شراً فشر، و األبدان هي اجلنانيؤمنون بتناسخ األرواح، و ال 

 :/ جبال سورية الغربية يف الالذقية و طروس يف مشال غرب سورية.موطنهم

% من السكان. و بعضهم يف سهل عكار مشال لبنان و ضواحي مدينة طرابلس و أيضاً يف تركيا، و 82لقرى اجلوالن. و يقدر عددهم بنحو ثم انتشروا مؤخراً يف محص و دمشق. و أقلية يف حلب و بعض ا

 فارس و تركستان الروسية،  كرغستان و يف فلسطني عدد قليل و يف العراق أيضاً.
 طوائفهم:

 .-رضي اهلل عنه  –احليدرية: نسبة إىل حيدرة، و هو لقب علي  -8

 ، و الشمس هي حممد صلى اهلل عليه و سلم.الشمالية )الشمسية( يقولون علي يف السماء يسكن الشمس -0

 الكالزية )القمرية(: يعتقدون أن اإلنسان إذا شرب اخلمر الصافية، يقرتب من القمر، و ينتسبون إىل حممد بن كالزي. -3

 هو زمان العودة. الغيبية: يقولون إن اهلل قد جتلى ثم غاب، و الزمان احلاىل -4



 العبادة عندهم نوع احلب و الطاعة و الوالء ألئمتهم و رؤسائهم. عيادتهم:

 أما العبادات الظاهرية اليت يؤديها )؟( فيقابلها عندهم معرفة أشخاص أئمتهم و رؤسائهم الدينيية.

 يعظمون اخلمر و يشربوهنا، و يعظمون الشجرة العنب يسموهنا )النور(.

 س مرات لكنها تختلف يف عدد الركعات و ال تشتمل على سجود و إن كان فيها نوع ركوع أحيانا.يصولون اليوم مخ

 .ال يصلون اجلمعة و ال يتمسكون بالطهارة من وضوء و رفع جنابة قبل أداء الصالة

 هلم قداسات تشبه قداسات النصارى.

 )قداس البخور يف روح ما يدور يف حمل الفرح و السرور(.: )قداس الطِيب لكل أخ حبيب( )قداس األذان و باهلل املستعان(  مثل

 ال يقرتفون باحلج و يقولون إنه كفر و عبادة أصنام، ال يعرتفون بالزكاة الشرعية إمنا يؤدون اخلمس ملشائخهم من مهور بناهتم.

 ن عمر مبزبد من الشتائم و النقمة و يدعون أنه الشيطان و هو الشجرة النهي عنها يف القرآن.و خيصو –رضي اهلل عنهم  –و يبغضون الصحابة بغضاً شديداً، و يلعنون أبا بكر و عمر و عثمان 

 خص بالتأويل و من تأوالهتم: و يقولون إن النيب صلى اهلل عليه و سلم خُص بالتنزيل، و إن علياً

 يرمز هلا بشخصية سلمان. الزكاة: حفظ أسرار الدين: :الصيام العلم الباطين. :الطهارة باطنبة.اجلهل بالعلم  :الجنابة رجل أمروا مبعاداته. :و النار رجل أمروا مبواالته . الجنة:

 يرى اإلمام مالك اإلغتسال من اإلحتالم و هو مذهب اإلمام مالك.  اإلخالص لألسرة النصريية و كراهية خصومها. :الواليةصب اللعنات على اخلصوم و فشاة األسرار. :الجهاد 

 ، و قد قام سلمان حتت اسم جربيل بتعليم القرآن حملمد.مدخل لتعليم اإلخالص لعلي :القرآن زيارة أئمتهم و رؤسائهم. الحج: أن تشري إىل صيغة )ع م س(. : الشهادة

 و فاطمة ) و حمسن و هو سقط يزعمون أن فاطمة ألقته( و ذكر هؤالء يغين عن اإلغتسال من اجلنابة و الوضوء للصالة. –حممد  –احلسني  –احملسن  –علي  الصالة عبارة عن خمسة أسماء :

عمر رضي اهلل عنه و يسمونه )يوم  ألول من كل عام بيوم مقتلهذا املذهب مت حتضريه و تنسيقه يف بالد فارس و على أيدى الفرس و هذا سر النقمة على عمر رضي اهلل عنه. حيتفلون يف التاسع من ربيع ا

 ادمل. –الشيطان  –ساكن لعنة الشيطان عندهم:  –رضي اهلل عنه  –مقتل دالم لعنه اهلل( و من أمساء عمر 

   ذي احلجة باعتباره يوم والدة علي. 82حيتلفون بـ من ذي احلجة ، و  80 :عيد األضحى  كانون الثاني بعد انتهاء صوم خاص هبم عن الدسم. 6 عيد الفطر:  ذو احلجة.من  81الغدير  أعيادهم:

  ربيع أول. 9الثاني  :عيد الغدير حمرم ذكر مصرع احلسني. 82 عيد عاشور: رأس السنة اهلجرية( جلوس علي على فراش النيب صلى اهلل عليه و سلم.)عيد الفراش:

 ريها.يعتقدون أن التجلي األعظم يكون فيها و غ عيد ليلة النصف من شعبان:

   تعالى الله رحمه وسئل (53::53)يقول الشيخ اإلسالم رحمه الله تعالى في الفتاوى 

 اخلمر باستحالل القائلني)  النصريية)  فى املبطلني شغب وامخاد املبني احلق اظهار على وأعاهنم أمجعني عنهم اهلل رضي الدين أئمة العلماء السادة تقول ما 

 وحسن علي وهى أمساء مخسة عن عبارة)  اخلمس الصلوات)  وبأن الدنيا احلياة غري فى والنار واجلنة والنشور البعث وانكار العامل وقدم األرواح وتناسخ

 الصيام)  وبان وواجباهتا اخلمسة الصلوات شروط وبقية والوضوء اجلنابة من الغسل عن جيزئهم رأيهم على اخلمسة األمساء هذه فذكر وفاطمة وحمسن وحسني

 علي هو واألرض السماوات خلق الذى إهلهم وبان ابرازهم عن املوضع هذا ويضيق كتبهم فى يعدوهنم امرأة ثالثني واسم رجال ثالثني اسم عن عبارة عندهم) 

 وعبيده خلقه يؤنس ان رأيهم على الناسوت هبذا الالهوت ظهور فى احلكمة فكانت األرض فى واالمام السماء فى االله عندهم فهو عنه اهلل رضي طالب أبي بن

  ويعبدونه يعرفونه كيف ليعلمهم

 اخلطاب وحقيقة معلمه خياطبه حتى نسائهم من ويزوجونه أسرارهم على ويطلعونه اخلمر معه ويشربون جيالسونه مؤمنا نصرييا يصري ال عندهم النصريي وبأن 

 وَمَا ؟ لَا أَمْ هَذِهِ وَالْحَالَةُ ذَبَائِحِهِمْ أَكْلُ يَحِلُ وَهَلْ ؟ مِنْهُمْ يَتَزَوَجَ أَوْ يُزَوِجَهُمْ أَنْ لِمُسْلِمِ يَجُوزُ فَهَلْ إىل أن يقول  مشاخيه ومعرفة دينه كتمان على حيلفوه ان عندهم



 الْمُسْلِمِنيَ ثُغُورِ فِي اسْتِخْدَامُهُمْ يَجُوزُ وَهَلْ ؟ لَا أَمْ الْمُسْلِمِنيَ بَيْنَ دَفْنُهُمْ زُيَجُو وَهَلْ ؟ وَمَلَابِسِهِمْ أَوَانِيهِمْ حُكْمُ وَمَا ؟ ذَبِيحَتِهِمْ إنْفَحَةِ مِنْ الْمَعْمُولِ الْجُبْنِ حُكْمُ

 .-إىل اآلخر السؤال - ؟ إلَيْهِمْ وَتَسْلِيمُهَا
 :  تيمية اْبُن َأْحَمد اْلَعَباِس َأُبو الِديِن َتِقُي اْلِإْسَلاِم َشْيُخ َفَأَجاَب

 الْمُشْرِكِنيَ مِنْ كَثِريٍ مِنْ وَأَكْفَرُ بَلْ ؛ وَالنَصَارَى الْيَهُودِ مِنْ أَكْفَرُ الْبَاطِنِيَةِ الْقَرَامِطَةِ أَصْنَافِ وَسَائِرُ هُمْ بالنصريية الْمُسَمَوْنَ الْقَوْمُ هَؤُلَاءِ.  الْعَالَمِنيَ رَبِ لِلَهِ الْحَمْدُ

 الْمُسْلِمِنيَ جُهَالِ عِنْدَ يَتَظَاهَرُونَ هَؤُلَاءِ فَإِنَ ؛ وَغَيْرِهِمْ والفرنج التَتَارِ كُفَارِ مِثْلَ الْمُحَارِبِنيَ الْكُفَارِ ضَرَرِ مِنْ أَعْظَمُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَهُ صَلَى مُحَمَدٍ أُمَةِ عَلَى وَضَرَرُهُمْ

 قَبْلَ الْمُرْسَلِنيَ مِنْ بِأَحَدِ وَلَا نَارٍ وَلَا جَنَةٍ وَلَا عِقَابٍ وَلَا ثَوَابٍ وَلَا نَهْيٍ وَلَا بِأَمْرِ وَلَا بِكِتَابِهِ وَلَا بِرَسُولِهِ وَلَا بِاَللَهِ يُؤْمِنُونَ لَا الْحَقِيقَةِ فِي وَهُمْ الْبَيْتِ أَهْلِ وَمُوَالَاةِ بِالتَشَيُعِ

 فَهُمْ ؛ لِلْمُسْلِمِنيَ عَدُوٍ كُلِ مَعَ دَائِمًا وَهُمْ جِهَتِهِمْ مِنْ النَصَارَى عَلَيْهَا اسْتَوْلَى إنَمَا الشَامِيَةَ السَوَاحِلَ أَنَ عِنْدَنَا الْمَعْلُومِ وَمِنْ  -إىل قوله  – وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَهُ صَلَى مُحَمَدٍ

 عَلَى الْمُسْلِمِنيَ انْتِصَارُ عِنْدَهُمْ الْمَصَائِبِ أَعْظَمِ وَمِنْ بَلْ ؛ النَصَارَى وَانْقِهَارُ لِلسَوَاحِلِ الْمُسْلِمِنيَ فَتْحُ عِنْدَهُمْ الْمَصَائِبِ أَعْظَمِ وَمِنْ.  الْمُسْلِمِنيَ عَلَى النَصَارَى مَعَ

 تَجُوزُ لَا هَؤُلَاءِ أَنَ عَلَى الْمُسْلِمِنيَ عُلَمَاءُ اتَفَقَ وَقَدْ -إىل قوله  – الْمُسْلِمِنيَ ثُغُورِ عَلَى ىالنَصَارَ - تَعَالَى بِاَللَهِ وَالْعِيَاذُ - اسْتَوْلَى إذَا أَعْيَادِهِمْ أَعْظَمِ وَمِنْ.  التَتَارِ

 -إىل قوله  – ذَبَائِحُهُمْ تُبَاحُ وَلَا امْرَأَةً مِنْهُمْ يَتَزَوَجَ وَلَا مِنْهُمْ مَوْلَاتِهِ الرَجُلُ يَنْكِحَ أَنْ يَجُوزُ وَلَا ؛ مُنَاكَحَتُهُمْ

 ابْن اللَهِ كَعَبْدِ:  الْمُنَافِقِنيَ عَلَى الصَلَاةِ عَنْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَهُ صَلَى نَبِيَهُ نَهَى وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ اللَهَ فَإِنَ ؛ مِنْهُمْ مَاتَ مَنْ عَلَى يُصَلَى وَلَا الْمُسْلِمِنيَ مَقَابِرِ فِي دَفْنُهُمْ يَجُوزُ وَلَا

 تُصَلِ وَلَا} :  اللَهُ فَقَالَ ذَلِكَ يُسِرُونَ لَكِنْ ؛ الْإِسْلَامِ دِينَ تُخَالِفُ مَقَالَةً يُظْهِرُونَ وَلَا ؛ الْمُسْلِمِنيَ مَعَ وَالْجِهَادِ وَالصِيَامِ وَالزَكَاةِ بِالصَلَاةِ يَتَظَاهَرُونَ وَكَانُوا ؛ وَنَحْوِهِ أبي

 . وَالْإِلْحَادَ الْكُفْرَ يُظْهِرُونَ وَالنِفَاقِ الزَنْدَقَةِ مَعَ هُمْ الَذِينَ بِهَؤُلَاءِ فَكَيْفَ { فَاسِقُونَ وَهُمْ وَمَاتُوا وَرَسُولِهِ بِاللَهِ كَفَرُوا إنَهُمْ قَبْرِهِ عَلَى تَقُمْ وَلَا أَبَدًا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٍ عَلَى

 لِلْمُسْلِمِنيَ النَاسِ أَغَّشِ مِنْ فَإِنَهُمْ ؛ الْغَنَمِ لِرَعْيِ الذِئَابَ يَسْتَخْدِمُ مَنْ بِمَنْزِلَةِ وَهُوَ الْكَبَائِرِ مِنْ فَإِنَهُ جُنْدِهِمْ أَوْ حُصُونِهِمْ أَوْ الْمُسْلِمِنيَ ثُغُورِ فِي هَؤُلَاءِ مِثْلِ اسْتِخْدَامُ وَأَمَا

 أَمِريِ مَعَ إمَا:  غَرَضٌ لَهُ يَكُونُ قَدْ الْمُخَامِرَ فَإِنَ ؛ الْعَسْكَرِ فِي يَكُونُ الَذِي الْمُخَامِرِ مِنْ شَرٌ وَهُمْ وَالدَوْلَةِ الْمَمْلَكَةِ فَسَادِ عَلَى النَاسِ أَحْرَصُ وَهُمْ أُمُورِهِمْ وَلِوُلَاةِ

 الْمُسْلِمِنيَ يُقَاتِلُ لَا مَنْ جِهَادِ مِنْ أَفْضَلُ وَهُوَ الْوَاجِبَاتِ وَأَكْبَرِ الطَاعَاتِ أَعْظَمِ مِنْ عَلَيْهِمْ الْحُدُودِ وَإِقَامَةَ هَؤُلَاءِ جِهَادَ أَنَ رَيْبَ وَلَا  -إىل قوله  -الْعَدُوِ مَعَ وَإِمَا الْعَسْكَرِ

 – الْكِتَابِ أَهْل مِنْ الْكُفَارِ جِهَادِ قَبْلَ الْمُرْتَدِينَ بِجِهَادِ بَدَءُوا الصَحَابَةِ وَسَائِرُ وَالصِدِيقُ الْمُرْتَدِينَ جِهَادِ جِنْسِ مِنْ هَؤُلَاءِ جِهَادَ فَإِنَ ؛ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الْمُشْرِكِنيَ مِنْ

 فَلَا الْوَاجِبِ مِنْ عَلَيْهِ يَقْدِرُ مَا بِحَسَبِ ذَلِكَ فِي يَقُومَ أَنْ مُسْلِمٍ كُلِ عَلَى وَيَجِبُ  -ثم قال  – أُولَئِكَ ضَرَرِ مِنْ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِنيَ عَلَى هَؤُلَاءِ فَضَرَرُ وَأَيْضًا -إىل قوله 

 لَا وَهَؤُلَاءِ  -ثم قال  – بَقَائِهِمْ عَلَى يُعَاوِنَهُمْ أَنْ لِأَحَدِ يَحِلُ وَلَا حَالِهِمْ حَقِيقَةَ الْمُسْلِمُونَ لِيَعْرِفَ وَيُظْهِرُهَا يُفْشِيهَا بَلْ ؛ أَخْبَارِهِمْ مِنْ يَعْرِفُهُ مَا يَكْتُمَ أَنْ لِأَحَدِ يَحِلُ

 بِالْقَصْدِ الْمَقْصُودَ فَإِنَ ؛ تَعَالَى اللَهُ إلَا يَعْلَمُهُ لَا مَا وَالثَوَابِ الْأَجْرِ مِنْ لَهُ الْإِمْكَانِ بِحَسَبِ وَهِدَايَتِهِمْ شَرِهِمْ كَفِ عَلَى وَالْمُعَاوِنُ.  وَالْمُنَافِقِنيَ الْكُفَارِ عَنْ يَخْرُجُونَ

 .{ لِلنَاسِ أُخْرِجَتْ أُمَةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ}  تَعَالَى اللَهُ قَالَ كَمَا ؛ هِدَايَتُهُمْ هُوَ الْأَوَلِ
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله و


